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পশ্চিমবঙ্গের ক োচশ্চবোর কজোয় রোজবংলী জোশ্চি এবং রোজনীশ্চিঙ্গি ংলগ্রণ
শ্চপি
ি শ্রী নোরোয়ণ
গঙ্গব , রবীন্দ্র ভোরিী শ্চবশ্বশ্চবদ্যোয়,  োিো, ভোরি
Abstract
In West Bengal Rajbanshi’s are one of the largest caste also in Cooch Behar which is a district of
West Bengal, it contributes the largest portion of the population but eventually Rajbanshi’s one
belonging to backward class community.
Education is only way to develop any caste community. Proper education is only way to understand
‘Social System’ and ‘Fundamental Structure of Social System’ but proper education is not only rare
but very much deep rooted within the women population. Rajbanshi women caste’s their votes but
does not understand and why to vote or reason for the whole voting process.
But in ‘Social System’ political participation contributes a large part and also in democracy this bis
‘Fundamental Right’. In a recent survey it has come out that 78% illiterate Rajbanshi women caste
their votes but does not understand meaning and importance of voting and its impact on democracy.
Through my collected data’s in this topic ‘Sex and Voting Turnout’ ‘Education and Voting Turnout’,
‘Sex and Active Political Participation are discussed in details in my Article’.
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পশ্চিমবঙ্গের ক োচশ্চবোর কজোয় রোজবংলী জোশ্চির রোজনীশ্চিঙ্গি ংলগ্রণ রোর শ্চবয়শ্চি শ্চনঙ্গয় অঙ্গোচনো রোর পূঙ্গবি
রোজবংলী জোশ্চির পশ্চরশ্চচশ্চি ম্পঙ্গ ি শ্চ ছুিো জোনো দ্র োর বঙ্গ অমোর মঙ্গন য়। রোজবংলী জোশ্চির উদ্ভব ক োঙ্গেঙ্গ ? রোজবংলী
জোশ্চির মোনুঙ্গরো োরো? শ্চ আ বো িোঙ্গদ্র বংলপশ্চরশ্চচশ্চি? এআ ম্পঙ্গ ি ঙ্গন রশ্নই আ অমোঙ্গদ্র মঙ্গন জোঙ্গগ। অর এআ ণরঙ্গণর
শ্চ ছু রশ্নই  মঙ্গন কজঙ্গগ ঠোিো স্বোভোশ্চব শ্চ ছু নয়। অমরো শ্চবশ্চভন্ন বআঙ্গি শ্চবশ্চভন্ন কখঙ্গ র কখনীঙ্গি রোজবংলী জোশ্চির
পশ্চরশ্চচশ্চি এবং উদ্ভব ম্পঙ্গ ি কখো কদ্ঙ্গখশ্চছ এবং কযিো কবলীর ভোগ কখঙ্গ র কখনীঙ্গি কপঙ্গয়শ্চছ কশ্চি  রোজবংলীরো আঙ্গদো
মঙ্গেোঙ্গয় । ূরর শ্চিব্বি কেঙ্গ এঙ্গদ্র অগমন। শ্চিব্বি  ক োচ এবং কমচঙ্গদ্র অ উৎপশ্চিস্থ। ঙ্গন িোশ্চি রো
বলয মঙ্গন ঙ্গরন ক োচরোআ ঙ্গন বিিমোঙ্গন রোজবংলী। যশ্চদ্ এশ্চি এ শ্চি শ্চবিশ্চ িি শ্চবয়। কবল শ্চ ছু ঐশ্চিোশ্চ অবোর মঙ্গন
ঙ্গরন ক োচ জোশ্চিআ অোঙ্গম ক োচ রোজবংলী নোম শ্চনঙ্গয় এবং পশ্চিমবঙ্গে এরোআ রোজবংলী নোম শ্চনঙ্গয় বস্থোন ঙ্গর চঙ্গঙ্গছন।১
শ্চ ছুিো এ আ র ম মন্তবয কজযোশ্চিমিয় রোঙ্গয়র “রোজবংলী মোজ দ্পিন” বআশ্চিঙ্গি ক্ষ্য ঙ্গরশ্চছ। এআ বআশ্চিঙ্গি কখো রঙ্গয়ঙ্গছ
“এআ জনঙ্গগোষ্ঠী অোঙ্গম ক োচ-রোজবংলী, ক োচ শ্চোঙ্গব পশ্চরশ্চচি ঙ্গ উিরবে িেো শ্চবোর, শ্চিপুরো এবং বোংোঙ্গদ্ল, ভূিোন,
কনপোঙ্গ ক্ষ্শ্চিয় রোজবংলী শ্চোঙ্গবআ পশ্চরশ্চচি।২ শ্চ ন্তু উিরবে এবং অোঙ্গম রোজবংলী এবং ক োচ-রোজবংলীর মোনুঙ্গর শ্চনজস্ব
ভোোর মঙ্গণয রশ্োয় শ্চ ছুিো ঙ্গ পোেি য কদ্ঙ্গখশ্চছ। য়ি ভোোগি খোশ্চন িো পোেিঙ্গ যর কপছঙ্গন পশ্চরঙ্গবল শ্চ ছুিো দ্োয়ী।
অমোর অঙ্গোচনোর কক্ষ্িশ্চি ক োচশ্চবোঙ্গরর রোজবংলী জোশ্চির মোনুঙ্গদ্র রোজনীশ্চিঙ্গি ংলগ্রণ শ্চনঙ্গয় িো ঙ্গি অোঙ্গমর
ক োচ-রোজবংলী-জোশ্চির পশ্চরশ্চচশ্চি খোশ্চন িো নো কিঙ্গন পোরোম নো। োরণ রোজবংলী জোশ্চির মোনুঙ্গদ্র মঙ্গণয এ শ্চি শ্চবলো
ংখযো অোঙ্গম বস্থোন ঙ্গর চঙ্গঙ্গছ। এ আ োঙ্গে অোঙ্গমর ক োচ-রোজবংলীঙ্গদ্র রশ্ভোব উিরবে িেো ক োচশ্চবোঙ্গরর
রোজবংলী জোশ্চিঙ্গদ্র রোজননশ্চি মঙ্গনোভোবঙ্গ  অঙ্গদোশ্চি রঙ্গব এিোআ স্বোভোশ্চব ।
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শ্চপি
ি শ্রী নোরোয়ন

রশ্ ৃিপঙ্গক্ষ্ “রোজননশ্চি ংলগ্রণ” অঙ্গ শ্চ , কআ ময ণোরণোিু ুআ এ শ্চি শ্চবরোি ংখয মোনুঙ্গর োঙ্গছ জোনো।
অশ্চম কক্ষ্ি মীক্ষ্ো রঙ্গি শ্চগঙ্গয় কদ্ঙ্গখশ্চছ কবশ্চলরভোগ োণোরণ মোনু “রোজননশ্চি ংলগ্রণ” বঙ্গি মঙ্গন ঙ্গরন শ্চনবিোচঙ্গন
রশ্শ্চিদ্বশ্চিিো রো। ভোয় জনমঙ্গক্ষ্ বক্তবয কপল রো, রোজননশ্চি শ্চমশ্চিং, শ্চমশ্চছঙ্গ কযোগদ্োন রো আিযোশ্চদ্ঙ্গ । িোরো কভোি
দ্োঙ্গনর মি গুরুত্বপূণি এ শ্চি শ্চবয়ঙ্গ রোজননশ্চি ংলগ্রঙ্গণর মঙ্গণয ণঙ্গরনআ নো। রশ্ ৃিপঙ্গক্ষ্ রোজননশ্চি ংলগ্রণ বঙ্গি শ্চ
কবোঝোয় এআ রশ্ঙ্গে N. Kasfir৩ এর রোজননশ্চি ংলগ্রঙ্গণর মোিোশ্চিঙ্গ বণিনো রো কযঙ্গি পোঙ্গর। Uganda-র রোজনীশ্চিঙ্গি
অঞ্চশ্চ িোরোঙ্গদ্র োঙ্গে রোজননশ্চি ংলগ্রঙ্গণর ম্প ি শ্চনঙ্গয় ণযয়ন োঙ্গ শ্চিশ্চন রোজননশ্চি ংলগ্রঙ্গনর শ্চনণিোর গুঙ্গোঙ্গ
শ্চ ছুিো উন্নি রোর কচষ্টো ঙ্গরন, যো শ্চ ছুিো এআরূপ:৪
১। রোজনীশ্চি শ্চবঙ্গয় েো বো এবং পঙ্গরর োঙ্গে অঙ্গোচনো রো।
২। শ্চবশ্চভন্ন রোজননশ্চি ভো  মোঙ্গবঙ্গল উপশ্চস্থি েো ো।
৩। র োঙ্গরর শ্চনয়মোনুোঙ্গর োযিম্পোদ্ন রো ( র রশ্দ্োন রো, স্বোস্থয ম্পশ্চ িি শ্চনয়মগুঙ্গোর পযিঙ্গবক্ষ্ন রো)।
৪। র োরী দ্প্তর এবং দ্ঙ্গর মযোগুশ্চঙ্গ কবোঝো।
৫। রোজনীশ্চিঙ্গি কগৌণ ভূশ্চম ো রঙ্গয়ঙ্গছ এমন এ শ্চি ংগঠঙ্গনর োঙ্গে যুক্ত য়ো (বযবোয়ী শ্চমশ্চি, মবোয় শ্চমশ্চি)।
৬। কভোি দ্োন রো।
৭। রোজননশ্চি ংগঠঙ্গনর কযোগ কদ্য়ো।
৮। রোজননশ্চি শ্চলশ্চবঙ্গর ময় এবং েিরশ্দ্োন রো।
৯। ম্পঙ্গদ্র বন্টঙ্গনর রশ্ভোশ্চবি রো বো র োঙ্গরর দ্বোরো কমৌশ্চ শ্চণ োরগুশ্চ রশ্দ্োন রো (লোশ্চন্তপূণিভোঙ্গব শ্চবঙ্গক্ষ্োভ
রশ্দ্লিন, রশ্চন্ডভোঙ্গব অপশ্চি রশ্ োল)।
১০। জশ্চি রোজননশ্চি শ্চদ্ধোন্ত কনয়ো।
১১। শ্চবপ্লঙ্গবর মোণযঙ্গম র োঙ্গরর িৃত্বি গ্রণ রো।
১২। শ্চবপ্লঙ্গবর মোণযঙ্গম রোষ্ট্রলোন বযবস্থোয় িৃত্বি গ্রণ রো।
রোজননশ্চি ংলগ্রন রশ্িযক্ষ্ বো পঙ্গরোক্ষ্ উভয় রশ্ োঙ্গররআ ঙ্গি পোঙ্গর। িঙ্গব শ্চনবিোচঙ্গনর ময় কভোি দ্োঙ্গনর মোণযঙ্গম
ংলগ্রন রো খুবআ জরুরী এবং এশ্চি এমন এ শ্চি পদ্ধশ্চি যোর মোণযঙ্গম শ্চনশ্চদ্িষ্ট এ শ্চি বয়ঙ্গর পর মস্ত জনগণ রশ্িযক্ষ্ভোঙ্গব
রোজয লোন রশ্ণোীর পশ্চরবিিন োণন রঙ্গি পোঙ্গর। পরশ্চদ্ঙ্গ শ্চনবিোচন রশ্িযোোর রো এবং জোিীয় জনভো কেঙ্গ কবশ্চরঙ্গয়
অো এআ শ্চবয়গুশ্চ রোজননশ্চি ংলগ্রঙ্গণর মঙ্গণয পঙ্গে। োণোরণ মোনুঙ্গর শ্চদ্ধোন্ত গ্রঙ্গণর মোণযঙ্গম রশ্শ্চিশ্চনশ্চণ শ্চনবিোচন এবং
রোজনীশ্চির োঙ্গে মোনুঙ্গর জশ্চেঙ্গয় পেো এআ শ্চবয়গুশ্চ ুস্পষ্টভোঙ্গব গণিঙ্গের শ্চঠ েি শ্চনঙ্গদ্িল ঙ্গর। J. A. Schumpeter৫
মন্তবয ঙ্গরঙ্গছন “Democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in
which by means of a competitive struggle for the people’s vote.”

রোজননশ্চি ংলগ্রঙ্গণর োঙ্গে উন্নয়ন েোশ্চেভোঙ্গব জশ্চেি। কিমনআ অবোর ঙ্গনঙ্গ র মঙ্গি রোজননশ্চি ংলগ্রণ এ শ্চি
ংগশ্চঠি রশ্ঙ্গচষ্টো। ক উ বো মঙ্গন ঙ্গরন রোজননশ্চি ংলগ্রণ স্বিস্ফূিিভোঙ্গব য়ো দ্র োর। িঙ্গব ংলগ্রণ এমন এ শ্চি
রশ্শ্চিয়ো যো মোনুঙ্গ রশ্োশ্চন্ত স্থোন কেঙ্গ ক ঙ্গন্দ্র কিঙ্গন অনঙ্গি বো স্থোপন রঙ্গি মেি। রোজননশ্চি ংলগ্রঙ্গণর চূেোন্ত ক্ষ্য
 জনোণোরঙ্গণর মঙ্গণয অত্মঙ্গচিনিো গঙ্গে কিোো, স্বশ্চনভির রো, মেি বৃশ্চদ্ধ রো এবং এ আ োঙ্গে বযশ্চক্তঙ্গত্বর ন্তিশ্চনশ্চি
গুণোবীর শ্চব োল োণন রো। ংলগ্রঙ্গণর মঙ্গণয শ্চদ্ঙ্গয় এ শ্চি নোগশ্চর শ্চনঙ্গজঙ্গ ভোঙ্গো শ্চচনঙ্গি পোঙ্গর, বুঝঙ্গি পোঙ্গর িোর
শ্চনজস্ব োমেিয, ঙ্গচিনিো িখোশ্চন, বুঝঙ্গি পোঙ্গর িোর শ্চনজস্ব দ্ূবিিোর জোয়গোগুশ্চ। কস্বচ্ছোয় রোজনীশ্চিঙ্গি ংলগ্রণ োরীর
মঙ্গন নোগশ্চর ত্বঙ্গবোঙ্গণর ণোরণোশ্চি অঙ্গরো মজবুি য়। ফঙ্গ শ্চনশ্চিয়িো কেঙ্গ স্বশ্চিয় জোয়গোয় শ্চনঙ্গজঙ্গ স্থোপন রো, উন্নয়ঙ্গনর
রশ্োপ কেঙ্গ উন্নয়ঙ্গনর ংলীদ্োর য়ো এবং শ্চদ্ধোন্তগ্রণ োরী শ্চোঙ্গব শ্চনঙ্গজঙ্গ রশ্শ্চিশ্চষ্টি রোর ুঙ্গযোগ পোয় এ শ্চি নোগশ্চর ।
ফঙ্গ বশ্চদ্ শ্চবচোর ঙ্গর বো যোয়, ংলগ্রঙ্গণর চূেোন্ত ক্ষ্য  মোনব ম্পঙ্গদ্র শ্চব োল।
িৃিীয় শ্চবঙ্গশ্বর উন্নয়নলী রশ্চুর কদ্ল রঙ্গয়ঙ্গছ কযখোঙ্গন অেিোমোশ্চজ  ণমি, জোশ্চিগি পোেি য েো োর ফঙ্গ ক বমোি
ুশ্চবণোঙ্গভোগী কশ্রণী বহু লিোব্দী ণঙ্গর োমোশ্চজ , রোজননশ্চি  েিননশ্চি ুশ্চবণোগুশ্চ কভোগ ঙ্গর চঙ্গঙ্গছ। ফঙ্গ রশ্োন্তীয়
মোনুগুশ্চ বশ্চদ্ কেঙ্গ বশ্চঞ্চি ঙ্গচ্ছ। িোরো এিিোআ ি োঙ্গর অবদ্ধ রঙ্গয়ঙ্গছ কয, শ্চনঙ্গজঙ্গদ্র নুনযিম শ্চণ োরগুশ্চর েো
শ্চনঙ্গজরোআ জোঙ্গননো। ফঙ্গ এ শ্চদ্ঙ্গ পৃশ্চেবী কযমন উন্নয়নলী কেঙ্গ উন্নি ঙ্গয় চঙ্গঙ্গছ পর শ্চদ্ঙ্গ র শ্চচিশ্চি শ্চঠ িোর উঙ্গটো।
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ক োণঠোো রশ্োন্তীয় মোনুগুশ্চ শ্চনঙ্গজঙ্গদ্র উন্নি রোর পশ্চরবঙ্গিি ুংস্কোর, ভীশ্চি, নোোর, শ্চলক্ষ্োর কবরোজোঙ্গ অবদ্ধ ঙ্গয়
পঙ্গেঙ্গছ। এআ পশ্চরশ্চস্থশ্চিঙ্গি শ্চবশ্চভন্ন কদ্ঙ্গলর স্থোনীয় র োঙ্গরর োঙ্গজ ংলগ্রণ মোঙ্গজর রশ্োশ্চন্ত মোনুগুশ্চঙ্গ োমোশ্চজ ,
েিননশ্চি  রোজননশ্চি োঠোঙ্গমোর মঙ্গণয রশ্েম পদ্ঙ্গক্ষ্ঙ্গপর ুঙ্গযোগ ঙ্গর কদ্য়। ফঙ্গআ রোজননশ্চি ংলগ্রণ এ শ্চি খুবআ
গুরুত্বপূণি শ্চবয়। োমোশ্চজ নযোয় শ্চবচোঙ্গরর রশ্নই শ্চি ক োঙ্গনোনো ক োঙ্গনোভোঙ্গব ংলগ্রঙ্গণর োঙ্গে যুক্ত। বিিমোঙ্গন রশ্োয় মস্ত
রোজননশ্চি বযবস্থোঙ্গি নযোয়শ্চবচোঙ্গরর েোশ্চি মোেোয় করঙ্গখ লো কশ্রণী শ্চবশ্চভন্ন উন্নয়ন রশ্ ঙ্গে নোগশ্চর ঙ্গদ্র ন্তভুিশ্চক্ত চোয়।
এঙ্গি বলয শ্চনঙ্গজঙ্গদ্র দ্ীয় মেিন বৃশ্চদ্ধ পোয়। ঙ্গনঙ্গ র মঙ্গি, বিিমোঙ্গন ভোরঙ্গি কযমন শ্চলক্ষ্োর োর কবঙ্গেঙ্গছ, কিমশ্চন
জনঙ্গচিনিো শ্চ ছুিো কবঙ্গেঙ্গছ। শ্চ ন্তু নগ্রর কশ্রশ্চণগুশ্চ শ্চ বোর োঙ্গে িোঙ্গ িো শ্চমশ্চঙ্গয় এশ্চগঙ্গয় কযঙ্গি পোরঙ্গছ? এআ
রশ্নই শ্চি মঙ্গন বোর বোর কজঙ্গগ ঙ্গঠ। নগ্রর কশ্রশ্চণর মশ্চো পুরু উভঙ্গয়আ মোনভোঙ্গব রোজনীশ্চিঙ্গি ংলগ্রণ ঙ্গর শ্চ নো এশ্চি
োমোশ্চজ উন্নয়ঙ্গনর কক্ষ্ঙ্গি যঙ্গেষ্ট গুরুত্বপূণি এ শ্চি শ্চবয়, োরণ মোনভোঙ্গব নোগশ্চরঙ্গ র উন্নয়ঙ্গনর েি  োমোশ্চজ উন্নয়ন।
এ শ্চি মোঙ্গজ নোগশ্চর যশ্চদ্ উন্নি য় িঙ্গব কআ মোঙ্গজর োমোশ্চজ োঠোঙ্গমোশ্চি উন্নি ঙ্গি েোঙ্গ । কয মোঙ্গজর নোগশ্চর
যি কবলী শ্চলশ্চক্ষ্ি, ঙ্গচিন, ংলগ্রণ োরী শ্চবচক্ষ্ণঙ্গ আ মোজ এিিোআ উন্নি।
১৯৯১ োঙ্গর অদ্মুমোরী নুযোয়ী উিরবঙ্গের পোাঁচশ্চি কজোর মঙ্গণয (দ্োশ্চজিশ্চং, জপোআগুশ্চে, ক োচশ্চবোর, পশ্চিম
শ্চদ্নোজপুর, মোদ্ো) বচোআঙ্গি কবলী ংখয িপশ্চলশ্চ জোশ্চির মোনু ক োচশ্চবোর কজোয় বশ্চস্থি। কযশ্চি ১নং োরনীঙ্গি
কদ্খোঙ্গচ্ছ। কযখোঙ্গন দ্োশ্চজশ্চি ং-এ কমোি জনংখযো ১২৯৯৯১৯ জন এরমঙ্গণয িপশ্চলশ্চ জোশ্চির জনংখযো ১৬.১৪%, জপোআগুশ্চের
কমোি জনংখযো ২৮০০৫৪৩ জন এরমঙ্গণয িপশ্চলশ্চ জোশ্চির জনংখযো ৩৬.৪৯%, পশ্চিম শ্চদ্নোজপুর কমোি জনংখযো
৩১২৭৬৫৩ জন এরমঙ্গণয ২৯.০১%  িপশ্চলশ্চ জোশ্চির মোনু এবং মোদ্োয় ২৬৩৭০৩২ জন এরমঙ্গণয ১৮.১২% 
িপশ্চলশ্চ জোশ্চির মোনু। অর ক োচশ্চবোঙ্গর কমোি জনংখযো ২১৭১১৪৫ জন এরমঙ্গণয ৫১.৭৬%  িপশ্চলশ্চ ম্প্রদ্োঙ্গয়র
ন্তভুিক্ত মোনু। রশ্োয় কমোি জনংখযোর ঙ্গণি মোনুআ  িপশ্চলশ্চ জোশ্চিভুক্ত বো নুন্নি ম্প্রদ্োঙ্গয়র িোশ্চ োভুক্ত মোনু।
োরনী – ১
উিরবঙ্গের িপশ্চলশ্চ জোশ্চি  উপজোশ্চি জনংখযো
কজো

ো

বিঙ্গমোি

িপশ্চলশ্চ
জোশ্চি

িপশ্চলশ্চ
উপজোশ্চি

িপশ্চলশ্চ
জোশ্চির %

িপশ্চলশ্চ
উপজোশ্চির %

দ্োশ্চজশ্চি ং

১৯৮১
১৯৯১
১৯৮১
১৯৯১
১৯৮১
১৯৯১
১৯৮১
১৯৯১
১৯৮১
১৯৯১
১৯৮১
১৯৯১

১০২৪২৫৯
১২৯৯৯১৯
২২১৪৮৭১
২৮০০৫৪৩
১৭৭১৬৪৩
২১৭১১৪৫
২৪০৪৯৪৭
৩১২৭৬৫৩
২০৩১৮৭১
২৬৩৭০৩২
৯৪৪৭৬০১
১২০৩৬২৯২

১৪৫৯৪২
২০৯৮৭৬
৭৬৬৪৯৮
১০৩৬৯৭১
৮৮৩০৮৪
১১২৩৭১৯
৬৮৭০৯৪
৯০৭৫৫৩
৩৪৩০৮৯
৪৭৭৮৯৬
২৮২৬৭০৭
৩৭৫৫০৮৭

১৫১০৭৩
১৭৯১৫৩
৪৯১৭৯১
৫৮৯২২৫
১০১০৫
১৩২৭৫
২৬১৬০০
২০৮৪৮৭
১৫৩৩০০
১৭১৩২৬
১০৫৮৮৬০
১১৬১৬৫৬

১৪.২৫%
১৬.১৪%
৩৪.৬১%
৩৬.৯৯%
৪৯.৮৫%
৫১.৭৬%
২৮.৫৭%
২৯.০১%
১৬.৮৯%
১৮.১২%
২৯.৯০%
৩১.১৯%

১৪.৭৫%
১৩.৭৮%
২২.২০%
২১.০২%
০.৫৭%
০.৬১%
১০.৮২%
৬.৬৬%
৭.৫৪%
৬.৪৯%
১১.২০%
৯.৬৫%

জপোআগুশ্চে
ক োচশ্চবোর
পশ্চিম
শ্চদ্নোজপুর
মোদ্ো
মগ্র
উিরবে

িপশ্চলশ্চর জোশ্চি
 উপজোশ্চির
বিঙ্গমোি %
২৯%
২৯.৯২%
৫৬.৮১%
৫৮.০২%
৫০.৪২%
৫২.৩২%
৩৯.৩৯%
৩৫.৬৭%
২৪.৪৩%
২৪.৬১%
৪১.১০%
৪০.৮৪%

ূি : ১৯৮১  ১৯৯১ োঙ্গর পশ্চিমবঙ্গের কো গণনো।৬
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োরনী – ২
উিরবঙ্গের রোজবংলী জনংখযো
১৯৮১
রোজবংলী
৬১৭৭০
৫১৪২৭৪
৭১৪২২১
৩৬৯০১৫
৮৩৪৬২
১৭৪৩৬৪২

কজো
দ্োশ্চজশ্চি ং
জপোআগুশ্চে
ক োচশ্চবোর
পশ্চিম শ্চদ্নোজপুর
মোদ্ো
মগ্র উিরবে

১৯৯১
রোজবংলী
৯৬৭৪৬
৬৫৬০৭৩
৮৬৫৬২২
৪৮৯৬৪২
১১৪৬৯৭
২২২২৭৭৯

ূি : ১৯৮১  ১৯৯১ োঙ্গর পশ্চিমবঙ্গের জনগণনো।৭
উক্ত রশ্চি োরনী যেোিঙ্গম োরনী ১ এবং োরনী ২ যশ্চদ্ অমরো এ িু ভোঙ্গো ঙ্গর ক্ষ্য শ্চর িোঙ্গ কদ্খো যোঙ্গব ১৯৯১
োঙ্গর অদ্মুমোরীর মোনুঙ্গর ংখযো ১১ ক্ষ্ ২৩ োজোর ৭১৯ জন। অবোর োরনী ২ কি কদ্খো যোঙ্গচ্ছ িফশ্চী জোশ্চির
মোনুঙ্গর মঙ্গণয রোজবংলী জোশ্চির মোনুঙ্গর ংখযো  ৮ ক্ষ্ ৬৫ োজোর ৬২২ জন (১৯৯১ োঙ্গর অদ্মুমোরী নুযোয়ী)।
েিোৎ এআ ১১ ক্ষ্ ২৩ োজোর ৭১৯ জঙ্গনর মঙ্গণয মোি ২ ক্ষ্ ৫৮ োজোর ৯৭ জন মোনু রোজবংঙ্গলর ম্প্রদ্োয় ভুক্ত নয়।
২০১১ োঙ্গর অদ্মুমোরী নশ্চে নুযোয়ী কগোিো ভোরিবঙ্গি যি কজো অঙ্গছ িোঙ্গদ্র মঙ্গণয এ মোি ক োচশ্চবোর  এমন
এ শ্চি কজো কযখোঙ্গন বচোআঙ্গি কবলী ংখয িপশ্চলশ্চ কশ্রশ্চণভূক্ত মোনু বো ঙ্গর। কযশ্চি অমরো োরনী ৩ এ কদ্খঙ্গি পোশ্চচ্ছ।
োরনী – ৩
ভোরিবঙ্গি িপশ্চলশ্চ জোশ্চি  উপজোশ্চি জনংখযো
জোশ্চি
িপশ্চলশ্চ জোশ্চি
িপশ্চলশ্চ উপজোশ্চি

বিঙ্গমোি
১৬৬,৬৩৫,৭০০
৮৪,৩২৬,২৪০

লি রো (%)
১৬.২%
৮.২%

িপশ্চলশ্চ জোশ্চি
বচোআঙ্গি কবলী ংখয
বচোআঙ্গি ম ংখয
বচোআঙ্গি কবলী ংখয
বচোআঙ্গি ম ংখয
বচোআঙ্গি কবলী ংখয
বচোআঙ্গি ম ংখয

িপশ্চলশ্চ জোশ্চিভুক্ত রোজয
িপশ্চলশ্চ জোশ্চিভুক্ত রোজয
িপশ্চলী জোশ্চিভুক্ত
িপশ্চলশ্চ জোশ্চিভুক্ত
িপশ্চলী জোশ্চিভুক্ত
িপশ্চলশ্চ জোশ্চিভুক্ত

পোঞ্জোব (২৮.৯%)
শ্চমঙ্গজোরোম (০.০৩%)
চশ্চন্ডগে (১৭.৫%)
দ্োদ্রো  নগর োঙ্গভী (১.৯%)
ক োচশ্চবোর (৫০.১%)
োউংোআ শ্চমঙ্গজোরোম (০.০১%)

ূি : Censusindia.gov.in>scst>dh-sc-west ...৮
ুিরোং ক োচশ্চবোর কজোয় রোজবংলী মোনুঙ্গর এ শ্চি শ্চবলো ংখয উপশ্চস্থশ্চিঙ্গি স্বী োর ঙ্গর শ্চনঙ্গিআ। এআ রোজবংলী
মোনুঙ্গদ্র মঙ্গণয ঙ্গনঙ্গ আ এখঙ্গনো শ্চনঙ্গজঙ্গদ্র রশ্োশ্চন্তয় জনঙ্গগোষ্ঠী বঙ্গ মঙ্গন ঙ্গরন। অশ্চম কক্ষ্িমীক্ষ্ো রঙ্গি শ্চগঙ্গয় কদ্ঙ্গখশ্চছ
এআ মোনুগুশ্চর মঙ্গণয ঙ্গনঙ্গ আ শ্চলক্ষ্োর অঙ্গো কেঙ্গ ঙ্গন দ্ূঙ্গর। মোজঙ্গ বুঝঙ্গি কগঙ্গ, জোনঙ্গি কগঙ্গ, শ্চনঙ্গজঙ্গ উন্নি
রঙ্গি কগঙ্গ কযআ নূনযিম শ্চলক্ষ্োিু ু দ্র োর, রোজনীশ্চিঙ্গি ংলগ্রণ রঙ্গি কগঙ্গ কয োমোনয জ্ঞোনিু ু দ্র োর কআিু ু শ্চ ছু
ংখয মোনুঙ্গর মঙ্গণয কনআ। রোজবংলী ম্প্রদ্োঙ্গয়র কমোি ৮৭ জন মশ্চো এবং পুরুঙ্গর পর কক্ষ্ি মীক্ষ্ো ঙ্গর ম্প্রদ্োয়শ্চির
লি রো োর বোর রোর কচষ্টো ঙ্গরশ্চছ এবং োরনীগুশ্চ তিরী ঙ্গরশ্চছ।
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োরনী – ৪
শ্চে  কভোিদ্োন
শ্চে
মশ্চো
পুরু

কভোিদ্োন
যোাঁ
৯০.৯০%
৯৫.৩৪%

নো
৯.০৯%
৪.৫৫%

কভোিদ্োঙ্গনর োরণ জোঙ্গনন নো
৫৬.৮১%
২৭.৯%

বিঙ্গমোি
৪৪
৪৩

৪ নং োরনীঙ্গি কদ্খো যোঙ্গচ্ছ, রোজবংলী মশ্চোঙ্গদ্র মঙ্গণয ৯০.৯০% কভোিদ্োন ঙ্গরঙ্গছন এবং রোজবংলী পুরুঙ্গদ্র মঙ্গণয
৯৫.৩৪% কভোিদ্োন ঙ্গরঙ্গছন। ুিরোং রোজবংলী মশ্চোঙ্গদ্র চোআঙ্গি রোজবংলী পুরুরো ংখযোয় কবলী কভোিদ্োন ঙ্গরঙ্গছন।
অবোর কভোি শ্চদ্ঙ্গচ্ছন েচ ক ন কভোি কদ্য়ো উশ্চচি, কআ োরণশ্চি জোঙ্গনন নো এমন মশ্চোর ংখযো ৫৬.৮১% যো কমোি
রোজবংলী জনংখযোর ঙ্গণিঙ্গ র কবলী শ্চ ন্তু এঙ্গক্ষ্ঙ্গি রোজবংলী পুরুঙ্গদ্র ংখযো িুনোমূ ভোঙ্গব ঙ্গন িোআ ম েিোৎ
২৭.৯০%। কভোিদ্োঙ্গনর কক্ষ্ঙ্গি কয শ্চবয়শ্চি গুরুত্বপূণি কশ্চি  বয়। কক্ষ্ি মীক্ষ্ো রঙ্গি শ্চগঙ্গয় কদ্ঙ্গখশ্চছ, এআ শ্চবয়শ্চিঙ্গি যুব
ম্প্রদ্োয় শ্চবঙ্গল ভোঙ্গব উৎোী। নিুন শ্চচন্তো, শ্চনজস্ব মিোমি রশ্দ্োন রোর জোয়গোিো িোরো বুঙ্গঝ কগঙ্গছ শ্চ ছুিো ঙ্গ।
ক োচশ্চবোর রোজবংলী জোশ্চির যুব ম্প্রদ্োয় ১০০% আ কভোি কদ্য়। কক্ষ্ি মীক্ষ্োর শ্চরঙ্গপোিি নুযোয়ী এ শ্চি দ্ভুি শ্চজশ্চন নজঙ্গর
পঙ্গে, কশ্চি  ৬৬ বছর বয় কেঙ্গ ৭৫ বছর বয়ঙ্গর   মোনু কভোি কদ্ন েচ ৫০% লিোংল মোনু কভোি দ্োঙ্গনর
োরণিোআ জোঙ্গনন নো। িোরো শ্চনঙ্গজঙ্গদ্র মোজ বযবস্থো, রোজননশ্চি বযবস্থো ম্পঙ্গ ি এিিোআ ঙ্গচিন কয কভোি দ্োন রোঙ্গ িোরো
এ শ্চি নুষ্ঠোন ছোেো অর শ্চ ছুআ ভোবঙ্গি পোঙ্গরনো। কআ িুনোয় রোজবংলী জোশ্চির নিুন রশ্জঙ্গের কছঙ্গ কমঙ্গয়রো েিোৎ ১৮
বছর বয় কেঙ্গ ২৫ বছর বয়ী কছঙ্গ কমঙ্গয়ঙ্গদ্র মঙ্গণয কভোিদ্োঙ্গনর োরণ নো জোনোর ংখযো ঙ্গন িোআ ম, কশ্চি 
১৮.১৮%। এর কেঙ্গ ণঙ্গর কনয়োআ যোয় কয রোজবংলী জোশ্চির মঙ্গণয নিুন রশ্জে ঙ্গন িোআ এশ্চগঙ্গয়। শ্চবশ্চভন্ন ংবোদ্ মোণযঙ্গমর
ুঙ্গযোগ ুশ্চবণো, শ্চিশ্চভ, আন্টোরঙ্গনি, এআ িযোণুশ্চন রশ্যুশ্চক্তগুশ্চঙ্গ এআ রশ্গশ্চির োরণ শ্চোঙ্গব ণরো কযঙ্গিআ পোঙ্গর।
মোঙ্গজর িযোণুশ্চন রশ্যুশ্চক্তগুশ্চর ভোঙ্গো বযবোর জোনঙ্গি রশ্ঙ্গয়োজন শ্চলক্ষ্ো। এআ িযোণুশ্চন মোঙ্গজ শ্চলক্ষ্োর গ্রগশ্চি নো
ঙ্গ েিোৎ যুঙ্গগর োঙ্গে যশ্চদ্ িো শ্চমশ্চঙ্গয় এ শ্চি নগ্রর জোশ্চি নো চঙ্গি পোঙ্গর িঙ্গব িোরো শ্চদ্ন শ্চদ্ন অঙ্গরো নুন্নি ঙ্গি
েো ঙ্গব। ক োচশ্চবোঙ্গরর রোজবংলী জোশ্চির মোনুগুশ্চর মঙ্গণয শ্চলক্ষ্োর োঙ্গে কভোিদ্োঙ্গনর গুরুত্ব কবোঝোর শ্চবয়শ্চি শ্চনঙ্গয় কক্ষ্ি
মীক্ষ্ো রঙ্গি শ্চগঙ্গয় কয িেয কপঙ্গয়শ্চছ কশ্চি শ্চ ছুিো এআ র ম –
োরনী ৫
শ্চলক্ষ্ো এবং কভোিদ্োন
কভোিদ্োন
শ্চলক্ষ্ো
বিঙ্গমোি
যোাঁ
নো
কভোিদ্োঙ্গনর োরণ জোঙ্গনন নো
শ্চনরক্ষ্র
৯২.৮৫%
৭.১৪%
৭৮.৫৭%
১৪
রশ্োেশ্চম
৯১.৩০%
৮.৬৯%
৭৮.২৬%
২৩
মোণযশ্চম
৮৭.৫০%
১২.৫০%
৩১.২৫%
১৬
উচ্চমোণযশ্চম
৭৫.০০%
২৫.০০%
২৫.০০%
৪
স্নোি
১০০.০০%
০.০০%
০.০০%
১৭
স্নোিঙ্গ োির
১০০.০০%
০.০০%
০.০০%
১৩
৫ নং োরনীঙ্গি কদ্খো যোঙ্গচ্ছ স্নোি এবং স্নোিঙ্গ োির এআ শ্চবভোগ রশ্চির মঙ্গণয ১০০% রোজবংলী মোনুআ কভোি দ্োন
ঙ্গরঙ্গছন এবং এআ শ্চবভোগ রশ্চির মঙ্গণয কভোিদ্োঙ্গনর োরণ জোঙ্গনন নো এমন এ জন মোনু কনআ। এআ োরনীঙ্গি অঙ্গরো কদ্খো
যোঙ্গচ্ছ রোজবংলী শ্চনরক্ষ্র মোনুঙ্গরো োমোশ্চজ বযবস্থো ম্পঙ্গ ি রশ্ ৃি পঙ্গক্ষ্ ঙ্গচিনো। কভোিদ্োঙ্গনর কক্ষ্ঙ্গি রোজবংলী মোঙ্গজর
এআ শ্চনরক্ষ্র মোনুঙ্গরো স্নোি এবং স্নোিঙ্গ োির কশ্রশ্চণর মোনুঙ্গর শ্চঠ পঙ্গরর স্থোঙ্গনআ রঙ্গয়ঙ্গছন েচ ৯২.৮৫% শ্চনরক্ষ্র
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রোজবংলী মোনু কভোিদ্োন রঙ্গ ৭৮.৫৭% মোনুআ ক ন কভোি কদ্ন কআ োরণশ্চিআ জোঙ্গননো। িোরো যেোআ শ্চ ছু োরণ নো
কজঙ্গনআ অনুষ্ঠোশ্চন ভোঙ্গব অনঙ্গদর শ্চি কভোি শ্চদ্ঙ্গয় অঙ্গন। ুিরোং শ্চলক্ষ্ো এমন শ্চবয় যো ব স্থোঙ্গনর ব জোশ্চির মোনুঙ্গর
মঙ্গণয মোন ভোঙ্গব রশ্ভোব কফঙ্গ। এ আ র ম ভোঙ্গব শ্চলক্ষ্ো ক োচশ্চবোঙ্গরর রোজবংলী মোঙ্গজ রশ্ভোব শ্চবস্তোর ঙ্গরঙ্গছ। যো
রোজবংলী মোঙ্গজর মোনুঙ্গদ্র কভোিদ্োঙ্গনর োরণ জোনো বো নো জোনোর কক্ষ্ঙ্গি যঙ্গেষ্ট পশ্চরবিিন এঙ্গনঙ্গছ। মোঙ্গজর নযোনয
জোশ্চির োঙ্গে মোনভোঙ্গব শ্চলক্ষ্োয় গ্রর নো ঙ্গ শ্চপশ্চছঙ্গয় পেো জোশ্চিগুশ্চ িমলঃ অঙ্গরো শ্চপশ্চছঙ্গয় পেঙ্গব।
ক ব মোি কভোিদ্োনঙ্গ অমরো রোজনীশ্চিঙ্গি ংলগ্রণ বঙ্গি পোশ্চরনো। কভোিদ্োন  রোজনীশ্চিঙ্গি ংলগ্রঙ্গণর কক্ষ্ঙ্গি
এ শ্চি রশ্োেশ্চম পবি। রশ্ ৃিপঙ্গক্ষ্ রোজননশ্চি ংলগ্রণ বঙ্গি অমরো শ্চ বুশ্চঝ কশ্চি পূঙ্গবিআ অঙ্গোশ্চচি ঙ্গয়ঙ্গছ। এবোর রশ্নই  
শ্চিয়ভোঙ্গব রোজনীশ্চিঙ্গি ংলগ্রণ বঙ্গি অমরো শ্চঠ শ্চ বুশ্চঝ! কভোিদ্োন কেঙ্গ শুরু ঙ্গর মেী ভোয় মেীঙ্গদ্র র োরী নীশ্চি
গ্রণ রো, োযি ম্পোদ্ন রো, রোজনীশ্চির োঙ্গে রোশ্চর যুক্ত য়ো, পোশ্চিির ঙ্গয় ভোয় কযোগদ্োন রো, শ্চমশ্চছঙ্গ যোয়ো,
শ্চনবিোচঙ্গনর ময় দ্ঙ্গর ঙ্গয় োজ রো, বক্তৃিো কদ্য়ো, পোশ্চিির িরফ কেঙ্গ জনগঙ্গণর ঙ্গয় শ্চনবিোচঙ্গন রশ্শ্চিশ্চনশ্চণত্ব রো, পোশ্চিির
ঙ্গয় শ্চনবিোচঙ্গনর শ্চিপ শ্চবশ্চ রো – রশ্োেশ্চম ভোঙ্গব কমোিোঙ্গমোশ্চি এআব শ্চবয় গুশ্চঙ্গ রোজনীশ্চিঙ্গি শ্চিয়ভোঙ্গব ংলগ্রণ বো
কযঙ্গি পোঙ্গর। এঙ্গক্ষ্ঙ্গি ক ব মোি কভোিদ্োন ছোেো ক োচশ্চবোঙ্গরর রোজবংলী জোশ্চি শ্চিয়ভোঙ্গব রোজনীশ্চিঙ্গি শ্চঠ
িখোশ্চন
ংলগ্রণ ঙ্গরন, কআ শ্চবয়শ্চি কখোাঁজো ঙ্গয়ঙ্গছ। এখোঙ্গন কশ্চি খুবআ ংশ্চক্ষ্প্তভোঙ্গব েিোৎ ক বমোি এ শ্চি োরনীর মোণযঙ্গম
কদ্খোঙ্গনো ঙ্গয়ঙ্গছ।
োরনী – ৪
শ্চে  শ্চিয় রোজনীশ্চিঙ্গি ংলগ্রণ
শ্চে
মশ্চো
পুরু

যোাঁ
১১.৩৬%
২৫.৫৮%

শ্চিয় রোজনীশ্চিঙ্গি ংলগ্রণ
কমোিোঙ্গমোশ্চি
নো
২৯.৫৪%
৫৯.০৯%
৪১.৮৬%
৩০.২৩%

বিঙ্গমোি
৪৪
৪৩

োরনী নং ৬ –এ কদ্খো যোঙ্গচ্ছ ৫৯.০৯% রোজবংলী মশ্চো রোজননশ্চি জীবঙ্গণ শ্চিয় নন। মোি ১১.৩৬% মশ্চো
রোজনীশ্চিঙ্গি স্বশ্চিয়ভোঙ্গব ংলগ্রণ ঙ্গরন। পরশ্চদ্ঙ্গ রোজবংলী পুরুঙ্গদ্র শ্চিয়ভোঙ্গব রোজনীশ্চিঙ্গি ংলগ্রণ রোর োর
 ২৫.৫৮% যো রোজবংলী মশ্চোঙ্গদ্র িুনোয় রশ্োয় ঙ্গণিঙ্গ র কবলী। এর কেঙ্গ কবোঝোআ যোঙ্গচ্ছ কয, রোজবংলী পুরুঙ্গদ্র
চোআঙ্গি রোজবংলী মশ্চোর শ্চিয়ভোঙ্গব রোজনীশ্চিঙ্গি ংলগ্রঙ্গণর কক্ষ্ি ঙ্গন িোআ শ্চপশ্চছঙ্গয়। ভোরঙ্গির নোিন পোশ্চরবোশ্চর
োঠোঙ্গমোঙ্গি োংোশ্চর শ্চবশ্চভন্ন োজ মি রোর পর এবং ন্তোন ন্তশ্চি োন পোন রোর পর রোজবংলী মশ্চোঙ্গদ্র ক বমোি
কভোঙ্গির শ্চদ্ন কভোি কদ্য়ো ছোেো অর ক োন ভোঙ্গবআ শ্চিয়ভোঙ্গব রোজনীশ্চিঙ্গি কযোগদ্োন রো বো ংলগ্রণ রো ম্ভব ঙ্গয়
ঙ্গঠনো। কক্ষ্িমীক্ষ্ো রঙ্গি শ্চগঙ্গয় কবলীর ভোগ রোজবংলী মশ্চোর মুঙ্গখ এআ এ আ র ম মযোর েো কলোনো যোয়। এমন
ঙ্গন মশ্চো অঙ্গছন যোরো চোন শ্চিয়ভোঙ্গব রোজনীশ্চিঙ্গি ংলগ্রণ রঙ্গি শ্চ ন্তু পোশ্চরবোশ্চর
োঙ্গজর চোপ, পোশ্চরবোশ্চর
রশ্শ্চিশ্চংোর দ্রুন িোঙ্গদ্র রোজনীশ্চিঙ্গি শ্চিয়ভোঙ্গব ংলগ্রণ রো ম্ভব ঙ্গয় ঙ্গঠনো। অর এআ শ্চচিশ্চি শুণু কয ক োচশ্চবোঙ্গরর
রোজবংলী মোঙ্গজর মশ্চোঙ্গদ্র িোআ নয়, এআ শ্চচি রশ্োয় ব জোয়গোর মশ্চোঙ্গদ্র মঙ্গণযআ ক্ষ্য রো যোয়। ভোরিীয় জনংখযোয়
এ শ্চি বে ংল  মশ্চোঙ্গদ্র ংখযো। “SR Statistical Report 2012” নুযোয়ী কগোিো ভোরঙ্গি ১০০০ জন পুরু শ্চপছু
৯০৮ জন মশ্চো এবং পশ্চিমবঙ্গে ১০০০ জন পুরু শ্চপছু ৯৪৪ জন মশ্চো।৯ কখোঙ্গন রোজবংলী জনংখযোয় শ্চ ছুিো এআ
র ম নুপোি োঙ্গর ণঙ্গর কনয়োআ যোয়। কঙ্গক্ষ্ঙ্গি যশ্চদ্ শ্চিয়ভোঙ্গব রোজনীশ্চিঙ্গি ংলগ্রঙ্গণর কক্ষ্ঙ্গি মশ্চোঙ্গদ্র োর মোি
১১.৩৬% য় িোঙ্গ রোজবংলী মশ্চোঙ্গদ্র ক্ষ্মিোয়ন ম্ভব নয়। মূি শ্চলক্ষ্োর ভোবজনীি োরঙ্গণআ ক োচশ্চবোঙ্গরর রোজবংলী
মশ্চোঙ্গদ্র এআ বস্থো।
কক্ষ্ি মীক্ষ্ো রঙ্গি শ্চগঙ্গয় শ্চগঙ্গয় কদ্ঙ্গখশ্চছ এমন ঙ্গন রোজবংলী শ্চনরক্ষ্র মশ্চো অঙ্গছন যোরো শ্চনঙ্গজরো মঙ্গন ঙ্গরন শ্চিয়
রোজনীশ্চিঙ্গি ংলগ্রন রঙ্গছন। পঞ্চোঙ্গয়ঙ্গির শ্চমশ্চিং-এ উপশ্চস্থি েো ঙ্গছন, শ্চমশ্চছঙ্গ যোঙ্গচ্ছন, শ্চ ন্তু ভোয় শ্চ শ্চবয় শ্চনঙ্গয়
অঙ্গোচনো , শ্চ শ্চদ্ধোন্ত কনয়ো , ক নআ বো িোঙ্গদ্র ভোয় ভোণ ঙ্গয়শ্চছ এআ ব শ্চবয় ম্পঙ্গ ি এঙ্গ বোঙ্গরআ ঙ্গচিন।
এঙ্গক্ষ্ঙ্গি অবোর পুরুরো ঙ্গন িোআ এশ্চগঙ্গয় েিোৎ ঙ্গচিন।
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“পশ্চিমবঙ্গের ক োচশ্চবোর কজোয় রোজবংলী জোশ্চি এবং রোজনীশ্চিঙ্গি ংলগ্রণ”

শ্চপি
ি শ্রী নোরোয়ন

শ্চ ন্তু রোজবংলী জোশ্চির রোজনীশ্চিঙ্গি ংলগ্রণ শ্চবয়শ্চির অঙ্গোচনোয় এ শ্চি বে ংল জুঙ্গে রঙ্গয়ঙ্গছ িোঙ্গদ্র োমোশ্চজ
রোজননশ্চি অঙ্গদোনগুশ্চঙ্গি ংলগ্রণ। বিিমোন ময় কেঙ্গ শ্চ ছুিো কপছঙ্গন শ্চফঙ্গর িো োঙ্গ ক্ষ্য রো যোয় ১৯৪৭ োঙ্গ
ভোরি শ্চবভঙ্গক্তর মশ্চষ্টঙ্গি শুণুমোি কয বোংো রশ্চি অোদ্ো কদ্ঙ্গল রূপোন্তশ্চরি ঙ্গয়শ্চছ িোআ নয়, কআ ময় বোংোঙ্গদ্ল কেঙ্গ
(পূবি পোশ্চ স্তোন) গশ্চণি মোনু ভোরঙ্গি অশ্রয় শ্চনঙ্গি অঙ্গন। বোংোঙ্গদ্ঙ্গল কআময় শ্চদুঙ্গদ্র পর মুমোনঙ্গদ্র চরম
িযোচোর চি। মুশ্চম পুরুঙ্গদ্র দ্বোরো শ্চদু বোঙোী রমণীরো ণশ্চিিো ি, কছোি কছোি শ্চলশুঙ্গদ্র জীবন কল ঙ্গর ুঙ্গয়োয়
কফঙ্গ কদ্য়ো ি, শ্চদুঙ্গদ্র কমঙ্গর কফোর, িযোচোর রোর, বোংোঙ্গদ্ল কেঙ্গ ভয় কদ্শ্চখঙ্গয় িোশ্চেঙ্গয় কদ্বোর কনলো িখন শ্চ ছু
মুশ্চম মোনুঙ্গদ্র মোেোয় চঙ্গে বঙ্গশ্চছ।১০
শ্চদু পশ্চরবোরগুশ্চ িখন মুশ্চমঙ্গদ্র মি কপোো পঙ্গর, মশ্চোরো কবোরখো পঙ্গর মুশ্চম কঙ্গজ এঙ্গদ্ঙ্গল এঙ্গশ্চছঙ্গন। ১১
উদ্বোস্তুঙ্গদ্র মঙ্গণয ঙ্গনঙ্গ রআ েি শ্চছ। কআ েি শ্চদ্ঙ্গয় িোরো স্থোনীয় রোজবংলীঙ্গদ্র োছ কেঙ্গ রশ্চুর জশ্চম ক ঙ্গনন এবং ববো
রঙ্গি শুরু ঙ্গরন।১২
বোংো শ্চবভশ্চক্তর ফঙ্গ রংপুর  অঙ্গরো শ্চবশ্চভন্ন জোয়গোয় কযখোঙ্গন রোজবংলীরো বযোপ োঙ্গর ববো
রি কআ জোয়গোগুশ্চ বিিমোন বোংোঙ্গদ্ঙ্গলর ীমোনোয় ন্তগিি ঙ্গয় পঙ্গে। কখোন োর শ্চদু-রোজবংলীরো নযোনয শ্চদুঙ্গদ্র
োঙ্গে শ্চমশ্চি ঙ্গয় পশ্চিমবে, অোম, শ্চবোর, শ্চেযো, অদোমোন  অঙ্গরো কবল শ্চ ছু জোয়গোয় ছশ্চেঙ্গয় শ্চছশ্চিঙ্গয় অশ্রয় গ্রণ
রঙ্গি শুরু ঙ্গরশ্চছঙ্গন। এআ কদ্োোচঙ্গর মঙ্গণয রশ্েঙ্গম রদ্শ্চমি এবং পঙ্গর ক ন্দ্রলোশ্চি ক োচশ্চবোর রোঙ্গজযর ন্তভুিশ্চক্ত
পশ্চিমবঙ্গের োঙ্গে ঙ্গয় যোয়। এর পর পর আ ক্ষ্য রো যোয় উদ্বোস্তুঙ্গদ্র অগমঙ্গনর ফঙ্গ রোজবংলী মোঙ্গজর মঙ্গণয এবং
অোঙ্গমর ক োচ-রোজবংলী মোঙ্গজর মঙ্গণয শ্চনঙ্গজঙ্গদ্র শ্চস্তত্ব, ভোো, ংস্কৃশ্চি রক্ষ্োর দ্োশ্চবঙ্গি শ্চবশ্চভন্ন োমোশ্চজ দ্ গঠন ঙ্গরন
এবং শ্চিয় ভোঙ্গব অঙ্গদোঙ্গন নোঙ্গমন। শ্চিোণনী ভো, উিরখন্ড অঙ্গদোন, উিরবে িপশ্চলশ্চ জোশ্চি  অশ্চদ্বোী ংগঠন
(UTJAS), োমিোপুর অঙ্গদোন, ন োবোশ্চে অঙ্গদোন, কগ্রিোর ক োচশ্চবোর শ্চপউপ যোঙ্গোশ্চঙ্গয়ঙ্গনর অঙ্গদোন,
 অোম ক োচ রোজবংলী স্টুঙ্গ ন্ট আউশ্চনয়ঙ্গনর অঙ্গদোন – এআ মস্ত ংগঠনগুশ্চ উঙ্গেলযগি শ্চদ্ কেঙ্গ কমোিোঙ্গমোশ্চি
এ র ম শ্চ ন্তু উঙ্গেলয ফ য়োর পন্থো য়ি অোদ্ো। অোঙ্গমর ক োচ-রোজবংলী এবং উিরবঙ্গের রোজবংলীঙ্গদ্র দ্বোরো
গশ্চঠি এআ ংগঠনগুশ্চঙ্গ শুণুমোি োমোশ্চজ অঙ্গদোন চঙ্গ ভু ঙ্গব, বরং এঙ্গদ্র অঙ্গদোনগুশ্চঙ্গ োমোশ্চজ রোজননশ্চি অঙ্গদোন বো কযঙ্গি পোঙ্গর। োরণ রোজননশ্চি আুয রশ্ঙ্গিয শ্চি দ্ঙ্গআ বিিমোন।
শ্চবঙ্গল ঙ্গর োমিোপুর রোজয গঠঙ্গনর কয দ্োশ্চব কশ্চি শুণুমোি োমোশ্চজ অঙ্গদোন িো নয়। িীঙ্গি উিরখন্ড দ্ঙ্গর কয
অঙ্গদোন শ্চছ কশ্চি রশ্েম শ্চদ্ঙ্গ োমোশ্চজ অঙ্গদোন বঙ্গ শ্চচশ্চিি রো ঙ্গ পরবিিীঙ্গি ংঙ্গগ্রঙ্গর োঙ্গে তবরীিোর
ুবোঙ্গদ্ ১৯৭২, ১৯৮২ োঙ্গ শ্চবণোন ভো শ্চনবিোচঙ্গন রশ্োেিী শ্চদ্ঙ্গয়শ্চছ। িঙ্গব শ্চবশ্চভন্ন রোষ্ট্রশ্চচন্তোশ্চবদ্ঙ্গদ্র মঙ্গি ক োচ-রোজবংলী েবো
রোজবংলী জোশ্চির দ্ীঘিশ্চদ্ঙ্গনর োমিোপুর রোঙ্গজযর অঙ্গদোন মোঙ্গজর মূ করোঙ্গির রোজনীশ্চি কেঙ্গ িোঙ্গদ্র খোশ্চন িো দ্ূঙ্গর
ঙ্গর করঙ্গখঙ্গছ। ক োচ-রোজবংলী  রোজবংলী জনোণোরণ শ্চনঙ্গজঙ্গদ্র ভোো, ংস্কৃশ্চি, ঐশ্চিয রক্ষ্োর দ্োশ্চবঙ্গি োমিোপুর
অঙ্গদোঙ্গন ক োচশ্চবোঙ্গরর এ শ্চি শ্চবলো ংখয রোজবংলী মোনু যুক্ত। ফঙ্গ ক োচশ্চবোঙ্গর Main Stream Politicsএ
রোজবংলী জোশ্চির ংলগ্রণ শ্চঠ
িখোশ্চন গ্রগশ্চি পোঙ্গব কশ্চি শ্চনঙ্গয় রশ্নই  কেঙ্গ আ যোয়। পূঙ্গবিোক্ত োরনীঙ্গি কদ্খো কগঙ্গছ
রোজননশ্চি ঙ্গচিনিোর শ্চদ্ শ্চদ্ঙ্গয় রোজবংলী জোশ্চির লি রো োর খুব এ িো ফরশ্ু নয়।
এ শ্চি মোঙ্গজর োমোশ্চজ
োঠোঙ্গমোয় পশ্চরবিিন অনঙ্গি, উন্নয়ন অনঙ্গি মোঙ্গজর নোগশ্চর ঙ্গদ্র মস্ত শ্চবয় ম্পঙ্গ ি
ঙ্গচিনো ভীণভোঙ্গব রশ্ঙ্গয়োজনীয়। ঙ্গচিনিো বৃশ্চদ্ধ নো কপঙ্গ উন্নি মোজ অঙ্গরো উন্নি ঙ্গি েো ঙ্গব অর নুন্নি মোজ অঙ্গরো
নুন্নি ঙ্গয় যোঙ্গব। যুঙ্গগর োঙ্গে িো শ্চমশ্চঙ্গয় চঙ্গি রশ্ঙ্গয়োজন শ্চলক্ষ্ো, মিজীবঙ্গণর মোঙ্গনোন্নয়ন, ঙ্গচিনিো, নিুন বযবস্থো
ম্পঙ্গ ি জোনোর অগ্র, ংলগ্রণ, ভূশ্চম ো গ্রণ। িঙ্গবআ মোঙ্গজর উন্নয়ন ম্ভব। ক োচশ্চবোঙ্গরর শ্চপশ্চছঙ্গয় পেো রোজবংলী
মোঙ্গজর নোরী পুরু উভঙ্গয়র কক্ষ্ঙ্গিআ রশ্ঙ্গয়োজন ঙ্গচিনিো বৃশ্চদ্ধর। রশ্শ্চিশ্চি মোনু মোঙ্গজর এ এ শ্চি খুশ্চি। িোআ মোঙ্গজর
রশ্শ্চিশ্চি খুশ্চি মজবুি ঙ্গ িঙ্গবআ এ শ্চি উন্নি মজবুি মোজবযবস্থো গঙ্গে উঠঙ্গি পোঙ্গর।
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“পশ্চিমবঙ্গের ক োচশ্চবোর কজোয় রোজবংলী জোশ্চি এবং রোজনীশ্চিঙ্গি ংলগ্রণ”
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